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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป 

1.1 รหัสและช่ือรายวิชา          
 รหัสวิชา 1634510  ชื่อวิชา สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  
          (Electronic Publications) 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.   2556       2561 
2) ประเภทของรายวิชา :    วิชาบังคับ     วิชาเลือก 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม (ตอนเรียน A1) 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2563 / ชั้นปี 4 

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

1.8 สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 ห้อง 11204 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) 

1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วนัที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  2  กรกฎาคม  2563  
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หมวดที่ 2 จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1) เพ่ือให้นักศึกษามีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ และ
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 2) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ กับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง 
 3) เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการและ
ทฤษฎีต่างๆ ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
           4) เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    5) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศตลอดจนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ิมประสบการณ์ตรงโดยใช้วิธีการศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสิ่งพิมพ์ และ
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
 แนวคิดและหลักการของสิ่งพิมพ์ รูปแบบของสิ่งพิมพ์ หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ กระบวนการ
และเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ การประเมิน ความต้องการของผู้ใช้ ธุรกิจการ
พิมพ์อิเล็กทรอนิกส์การฝึกปฏิบัติการผลิตสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 Concepts and principles of publication production; format of publications; 
principles of publication design; processes and technology for design and production of 
electronic publications; assessment of users’  needs; electronic publishing business; practice 
in production of electronic publications.  
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3.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ตอ่ภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
30 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นย ายิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ า 

30  ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

 
3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสปัดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาและช่องทางการนัดหมายส าหรับการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
ผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชา หรือผ่าน Social Network เช่น Facebook 
 2) อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินตามผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(2) ยึดมั่นในคุณธรรม จรยิธรรม ซื่อสัตย์ สุจรติ 
เสียสละ ค านึงถึงประโยชนส์่วนรวมมากกว่า
ประโยชนส์่วนตน 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น า และเปน็แบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้อื่น 
(4) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
ศักดิ์ศรี และคณุค่าของความเป็นมนุษย ์
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 

 
1. อาจารย์ก าหนดเงื่อนไขการเรียน ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัย ความตรงต่อเวลาทั้งใน
ส่วนของการเข้าเรียน การส่งงาน และความ
ซื่อสัตย ์
2. อาจารย์มอบหมายงานให้นักศกึษาฝึกปฏิบัติ 
โดยค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

 
1. พฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน การส่งงาน ความ
ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน  
 
2. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของนักศึกษาท่ี
ค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
เช่น การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 

 
1-15 

 
10% 

ด้านความรู้ 
 (1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
(3) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัต ิ
(4) สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
ทั้งศาสตร์ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ได ้
 

 
1. อาจารย์ทบทวนความรู้ก่อนเรียน และสรุป
ความคิดหลังเรียนทุกครั้ง 
2. อาจารย์บรรยายเนื้อหาหลักการ แนะน า
แนวคิดและวิธีการจัดท าสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส ์
3. การทดสอบ 

 
1. สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียนของนักศึกษา 
เช่น การมีส่วนร่วมในแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นต่างๆ ที่มีการสอบถามในช้ันเรียน 
2. ประเมินจากผลการปฏิบัติงานที่นักศึกษา
ได้รับมอบหมายในด้านความเหมาะสม สวยงาม
ประโยชน์ใช้สอยและการบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
4. ประเมินผลการสอบปลายภาค 

 
2, 

4-10, 
12-14 

 
30% 
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ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มี
วิจารณญาณหรือดลุยพินิจในการแก้ไขปัญหา 
ในสถานการณ์ต่างๆ 
(2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความ
เข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่างๆ  
ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปญัหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
(3) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับสถานการณ ์

 
1. อาจารย์มอบหมายงานให้นักศกึษาได้ฝึก
ปฏิบัติ โดยให้นักศึกษาประยุกต์ความรู้ในด้าน
ต่างๆ เพื่อสรา้งสรรค์ผลงานได้อยา่งเหมาะสม
ทั้งในด้านความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย 

 
1. ประเมินจากผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการ
ประยุกตค์วามรูม้าสร้างช้ินงาน 

 
2-4, 
6, 

8-15 

 
30% 

ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 (1) มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อืน่
อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(3) มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม และ
มีปฏิสมัพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค ์
(4) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความ
สะดวกในการแกไ้ขปัญหาสถานการณต์่างๆ ได้ 

 
 
1. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาสร้างช้ินงาน 
โดยเลือกประเด็นท่ีสนใจ 1 หัวข้อ (เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับบรรณารักษ์ฯและ/หรือ สารสนเทศ) 
เพื่อจัดท าสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 3 ช้ินงานที่มี
เนื้อหาสอดคล้องกันและน าเสนอสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น หน้าช้ันเรียนและ
รูปเลม่รายงาน (งานกลุม่ 5 คน) 

 
 
1. อาจารย์สังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นทีม
การมีส่วนร่วมแสดงความคดิเห็น และการแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบในงานท่ีไดร้ับมอบหมาย
ระหว่างสมาชิกในทีม  

 
 

12-15 

 
 

20% 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง 
การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น และการ
น าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
1. อาจารย์มอบหมายงานให้นักศกึษา โดย
ก าหนดให้นักศึกษาเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฎบัติงานอย่างเหมาะสม 

 
 
1. ประเมินจากการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสมในการปฎิบัติงานท่ี
มอบหมาย 

 
 

6, 
8, 
15 

 
 

10% 
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ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

(2) สามารถเลือก และใช้รูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
(3) สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ 
หรือคณติศาสตร์ที่เกีย่วข้องในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

2. อาจารย์ให้นักศึกษาน าเสนอช้ินงานผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง และ
เหมาะสม 

2. ประเมินผลการน าเสนอช้ินงานผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆ ในด้านความถูกต้อง และ
เหมาะสม 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก  ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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4.2 เกณฑ์การให้คะแนน  
  

ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ์ 1 2 3 4 5 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

(M) 

- เข้าเรียน/ส่งงานไมต่รง
เวลา 

- เข้าเรียน/ส่งงานไมต่รง
เวลา 
- งานมีความ
ถูกต้อง>50%  

- เข้าเรียน/ส่งงานตรง
เวลา 
 

- เข้าเรียน/ส่งงานตรง
เวลา 
- งานมีความ
ถูกต้อง>50% 

- เข้าเรียน/ส่งงานตรง
เวลา 
- งานมีความถูกต้อง
100% 

ร้อยละ 60 

ด้านความรู้ 
(K) 

- ท าแบบฝึกหัดท้าย
บทเรียนไม่ถูกต้อง/ไม่
ครบถ้วน 

- ท าแบบฝึกหัดท้าย
บทเรียนถูกต้อง/ครบถ้วน 
 

- ท าแบบฝึกหัดท้าย
บทเรียนถูกต้อง/ครบถ้วน 
- มีการบูรณาการความรู้
ในศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องผ่าน
การปฏิบัติงานท่ี
มอบหมาย (ความถูกต้อง
ของงานท่ีมอบหมาย 
>50%) 

- ท าแบบฝึกหัดท้าย
บทเรียนถูกต้อง/ครบถ้วน 
- มีการบูรณาการความรู้
ในศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องผ่าน
การปฏิบัติงานท่ี
มอบหมาย (ความถูกต้อง
ของงานท่ีมอบหมาย 
>70%) 

- ท าแบบฝึกหัดท้าย
บทเรียนถูกต้อง/ครบถ้วน 
- มีการบูรณาการความรู้
ในศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องผ่าน
การปฏิบัติงานท่ี
มอบหมาย(ความถูกต้อง
ของงานท่ีมอบหมาย 
100%) 

ด้านทักษะปัญญา 
(C) 

- ผลการปฏิบัติงาน
ถูกต้อง<=30% 
 

- ผลการปฏิบัติงาน
ถูกต้อง>30% 

- ผลการปฏิบัติงาน
ถูกต้อง>50% 
 

- ผลการปฏิบัติงาน
ถูกต้อง>70% 
 

- ผลการปฏิบัติงาน
ถูกต้อง100% 
 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ (I) 

- มีการท างานเป็นทีม 
- ไม่มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น  
- ไม่มีการแบ่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในงานท่ี

- มกีารท างานเป็นทีม 
- สมาชิกในทีมมีส่วนร่วม
แสดงความคดิเห็น<50% 
- มกีารแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในงานท่ีไดร้ับ

- มีการท างานเป็นทีม 
- สมาชิกในทีมมีส่วนร่วม
แสดงความคดิเห็น>50% 
- มีการแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในงานท่ีไดร้ับ

- มกีารท างานเป็นทีม 
- สมาชิกในทีมมีส่วนร่วม
แสดงความคดิเห็น>50% 
- มกีารแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในงานท่ีไดร้ับ

- มีการท างานเป็นทีม 
- สมาชิกทกุคนในทีมมี
ส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น  
- มีการแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในงานท่ีไดร้ับ
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ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ์ 1 2 3 4 5 

ได้รับมอบหมายระหว่าง
สมาชิกในทีม 
 

มอบหมายระหว่าง
สมาชิกในทีมแต่ไม่ชัดเจน 
 

มอบหมายระหว่าง
สมาชิกในทีมแต่ไม่ชัดเจน 
 

มอบหมายระหว่าง
สมาชิกในทีมอย่างชัดเจน 
 

มอบหมายระหว่าง
สมาชิกในทีมอย่างชัดเจน 
 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ (N) 

มีการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ น าเสนอ
ช้ินงานผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม 
<=30% 

มีการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และน าเสนอ
ช้ินงานผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม 
>30% 

มีการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และน าเสนอ
ช้ินงานผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม 
>50% 

มีการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และน าเสนอ
ช้ินงานผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม 
>70% 

มีการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และน าเสนอ
ช้ินงานผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม 
100% 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (รวมขอ้มูลจากหมวดที่ 5 ข้อ 2 เดิม) 

คร้ังท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล ผู้สอน 

1 
(4 ชม.) 

1. แนะน ารายวิชา 
2. ช้ีแจงแนวทางการจัดการเรียน
การสอน เกณฑ์การให้คะแนนในแต่
ละกิจกรรม  
3. ช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติตัวของ
นักศึกษาส าหรับการเรียนในช้ันเรยีน 
และนอกช้ันเรียน (การสื่อสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ อย่างเหมาะสม) 

รูปแบบการสอน : On site  
กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. แนะน าแผนการสอน (มคอ.3) 
2. แนะน าต ารา/หนังสือท่ีใช้ประกอบการ
เรียน 
3.  แนะน ารายวิชา เกณฑ์การใหค้ะแนน 
และแนวทางการปฏิบัติตัวของนักศึกษา
ส าหรับการเรียนในช้ันเรียน และนอกช้ัน
เรียน โดยใช้ PowerPointประกอบการ
บรรยาย 
4.  แนะน าแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมเช่น ฐาน
ข้อมูลมสด. เว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง 
5.  นักศึกษาซักถามในประเด็นทีไ่ม่เข้าใจ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
- 

 1. รายละเอยีดของรายวิชา 
(มคอ.3) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. สื่อการสอนโดยใช้ 
PowerPoint 
 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
 
 

อาจารย์  
ดร.นันทวัน  
เรืองอร่าม 

2 
(4 ชม.) 

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสือ่
สิ่งพิมพ์ 
- ประวัติและวิวัฒนาการของสื่อ
สิ่งพิมพ์ 
- ความหมาย ความส าคญัและ
บทบาทหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์  

รูปแบบการสอน : On line  ผ่าน 
Microsoft Teams ไลน์กลุ่มรายวชิาและ
ระบบ WBSC-LMS รายวิชา 
กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายเนื้อหา 
2. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ  
กิจกรรม/ใบงาน : 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. WBSC-LMS รายวิชา 
3. Microsoft Teams 
4. ไลน์กลุม่รายวิชา 
5. ใบงาน 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. ประเมินจากผลการท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทเรียน (K) 
3. ประเมินจากความสามารถในการ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การใช้สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่นักศึกษาเคยใช้ พร้อม

อาจารย์  
ดร.นันทวัน  
เรืองอร่าม 
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คร้ังท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล ผู้สอน 

- พัฒนาการจากสิ่งพิมพ์สูส่ิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์  

1. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
2. ให้นักศึกษาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การใช้สิ่งพิมพ์และสิง่พิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่นักศึกษาเคยใช้ พร้อมท้ัง
บอกความแตกต่างของสื่อท้ังสองประเภท 
(งานรายบุคคล 5 คะแนน) 

ทัง้บอกความแตกต่างของสื่อท้ังสอง
ประเภท (C) 

3 
(4 ชม.) 

บทที่ 2 รูปแบบและประเภทของ
สิ่งพิมพ์  
- รูปแบบและประเภทของสื่อ
สิ่งพิมพ์ 
 

รูปแบบการสอน : On line  ผ่าน 
Microsoft Teams ไลน์กลุ่มรายวชิาและ
ระบบ WBSC-LMS รายวิชา 
กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบ 
2. ยกตัวอย่างสิ่งพิมพ์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 
3. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. มอบหมายงานให้นักศึกษายกตวัอย่าง
สิ่งพิมพ์ 2 ตัวอย่าง โดยเป็นสิ่งพิมพ์ที่
น าเสนอข้อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และอธิบายถึงข้อมูลหรือ
สารสนเทศท่ีน าเสนอผ่านสิ่งพิมพ์นั้นๆ 
(งานรายบุคคล 5 คะแนน) 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. WBSC-LMS รายวิชา 
3. Microsoft Teams 
4. ไลน์กลุม่รายวิชา 
5. ใบงาน 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมาย (C) 

อาจารย์  
ดร.นันทวัน  
เรืองอร่าม 

4 
(4 ชม.) 

บทที่ 2 รูปแบบและประเภทของ
สิ่งพิมพ์  
- รูปแบบและประเภทของสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส ์

รูปแบบการสอน : On line  ผ่าน 
Microsoft Teams ไลน์กลุ่มรายวชิาและ
ระบบ WBSC-LMS รายวิชา 
กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. WBSC-LMS รายวิชา 
3. Microsoft Teams 
4. ไลน์กลุม่รายวิชา 
5. ใบงาน 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. ประเมินจากผลการท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทเรียน (K) 
3. ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมาย (C) 

อาจารย์  
ดร.นันทวัน  
เรืองอร่าม 
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คร้ังท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล ผู้สอน 

2. ยกตัวอย่างสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนกิส์ที่นิยม
ใช้ในปัจจุบัน 
3. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
2. มอบหมายงานให้นักศึกษายกตวัอย่าง
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 2 ตัวอย่าง โดยเป็น
สิ่งพิมพ์ที่น าเสนอข้อมลูทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และอธิบายถึงข้อมูลหรือ
สารสนเทศท่ีน าเสนอผ่านสิ่งพิมพ์นั้นๆ 
(งานรายบุคคล 5 คะแนน) 

5 
(4 ชม.) 

บทที่ 3 หลักการออกแบบ  
- ความหมายการออกแบบสิ่งพิมพ์  
- ความส าคัญของการออกแบบ 
-  หลักส าคัญของการออกแบบ 
ได้แก่ องค์ประกอบศลิป ์

รูปแบบการสอน : On line  ผ่าน 
Microsoft Teams ไลน์กลุ่มรายวชิาและ
ระบบ WBSC-LMS รายวิชา 
กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบ  
2. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. WBSC-LMS รายวิชา 
3. Microsoft Teams 
4. ไลน์กลุม่รายวิชา 
5. ใบงาน 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. ประเมินจากผลการท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทเรียน (K) 
 

อาจารย์  
ดร.นันทวัน  
เรืองอร่าม 

6 
(4 ชม.) 

บทที่ 3 หลักการออกแบบ  
-  หลักการจัดองค์ประกอบของศิลป์
เพื่อให้เกิดความสวยงาม 

รูปแบบการสอน : On line  ผ่าน 
Microsoft Teams ไลน์กลุ่มรายวชิาและ
ระบบ WBSC-LMS รายวิชา 
กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบ  
2. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. WBSC-LMS รายวิชา 
3. Microsoft Teams 
4. ไลน์กลุม่รายวิชา 
5. ใบงาน 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมายโดย
มีการบูรณาการความรู้จากบทเรียนมา
ใช้ในการปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย (K) 
3. ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมาย (C) 

อาจารย์  
ดร.นันทวัน  
เรืองอร่าม 



 
 

มคอ.3 | 12  
  

 

คร้ังท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ให้นักศึกษาวาดภาพหรือถ่ายภาพตาม
ความสนใจ 1 ภาพ โดยใช้องค์ประกอบ
ศิลป์เป็นองค์ประกอบในภาพ จัด
องค์ประกอบในภาพให้เกิดความสวยงาม 
และอธิบายความหมายของภาพที่วาดว่า
สื่อถึงเรื่องอะไร (งานรายบุคคล 5 คะแนน) 

4. ประเมินจากการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานท่ี
มอบหมาย (N) 
 

7 
(4 ชม.) 

บทที่ 4 กระบวนการและเทคโนโลยี
การออกแบบและผลติสิ่งพิมพ์  
- ประเภทของงานออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์   
- ขั้นตอนการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ ์ 
 

รูปแบบการสอน : On line  ผ่าน 
Microsoft Teams ไลน์กลุ่มรายวชิาและ
ระบบ WBSC-LMS รายวิชา 
กิจกรรมการเรียนการสอน :  
1. บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบ
2. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. WBSC-LMS รายวิชา 
3. Microsoft Teams 
4. ไลน์กลุม่รายวิชา 
5. ใบงาน 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. ประเมินจากผลการท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทเรียน (K) 
 

อาจารย์  
ดร.นันทวัน  
เรืองอร่าม 

8 
(4 ชม.) 

บทที่ 4 กระบวนการและเทคโนโลยี
การออกแบบและผลติสิ่งพิมพ์  
- การสร้างเลย์เอาท์ที่ดี  
- เทคโนโลยีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ยคุ
ดิจิตอล 

รูปแบบการสอน : On line  ผ่าน 
Microsoft Teams ไลน์กลุ่มรายวชิาและ
ระบบ WBSC-LMS รายวิชา 
กิจกรรมการเรียนการสอน :  
1. บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบ
2. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. โดยให้นักศึกษาออกแบบสิ่งพิมพ์         
3 ประเภท ประเภทละ 1 แบบ                 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. WBSC-LMS รายวิชา 
3. Microsoft Teams 
4. ไลน์กลุม่รายวิชา 
5. ใบงาน 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมายโดย
มีการบูรณาการความรู้จากบทเรียนมา
ใช้ในการปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย (K) 
3. ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมาย (C) 
4. ประเมินจากการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฎิบัติงานท่ี
มอบหมาย (N) 

อาจารย์  
ดร.นันทวัน  
เรืองอร่าม 



 
 

มคอ.3 | 13  
  

 

คร้ังท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล ผู้สอน 

โดยสารสนเทศท่ีน าเสนอผ่านสิ่งพิมพ์ต้อง        
มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
(งานรายบุคคล 5 คะแนน) 

9 
(4 ชม.) 

บทที่ 5 การออกแบบสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกสโ์ดยเน้นผู้ใช้เป็น
ศูนย์กลาง   
- แนวคิดการใช้สื่อเพื่อตอบสนอง
ความ    พึงพอใจของผู้รับสาร   
- การตัดสินใจรับข่าวสารจากสื่อ
ต่างๆ   
- แนวคิดเกี่ยวกับผู้ใช้สิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส ์

รูปแบบการสอน : On line  ผ่าน 
Microsoft Teams ไลน์กลุ่มรายวชิาและ
ระบบ WBSC-LMS รายวิชา 
กิจกรรมการเรียนการสอน :  
1. บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบ
2. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
2. ให้นักศึกษาฝึกสรุปความคิดรวบยอด             
ในรูปแบบของ mind mapping  
(งานรายบุคคล 5 คะแนน) 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. WBSC-LMS รายวิชา 
3. Microsoft Teams 
4. ไลน์กลุม่รายวิชา 
5. ใบงาน 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. ประเมินจากผลการท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทเรียน (K) 
3. ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมาย (C) 
 

อาจารย์  
ดร.นันทวัน  
เรืองอร่าม 

10 
(4 ชม.) 

บทที่ 6 แนวโน้มของอุตสาหกรรม
การพิมพ์ในประเทศไทย  
- ความเป็นมาของอุตสาหกรรมการ
พิมพ์ในประเทศไทย 
- แนวโน้มของอุตสาหกรรมการพมิพ์
ในอนาคต   
 

รูปแบบการสอน : On line  ผ่าน 
Microsoft Teams ไลน์กลุ่มรายวชิาและ
ระบบ WBSC-LMS รายวิชา 
กิจกรรมการเรียนการสอน :  
1. บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบ 
2. ยกตัวอย่างอุตสาหกรรมการพมิพ์ใน
อนาคต   
3. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. WBSC-LMS รายวิชา 
3. Microsoft Teams 
4. ไลน์กลุม่รายวิชา 
5. ใบงาน 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. ประเมินจากผลการท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทเรียน (K) 
3. ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมาย (C) 

อาจารย์  
ดร.นันทวัน  
เรืองอร่าม 
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คร้ังท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล ผู้สอน 

2. ให้นักศึกษายกตัวอย่างธุรกิจสิ่งพิมพ์ใน
ยุคดิจิทัล (งานรายบุคคล 5 คะแนน) 

11 
(4 ชม.) 

บทที่ 6 แนวโน้มของอุตสาหกรรม
การพิมพ์ในประเทศไทย  
- อุตสาหกรรมการพมิพ์ยุคดิจิทลั   

รูปแบบการสอน : On site  
กิจกรรมการเรียนการสอน :  
1. ศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตสิ่งพิมพ์ และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
2. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาสรุปสาระส าคญัและความรู้ที่
ได้รับจากการศึกษาดูงาน  
(งานรายบุคคล 5 คะแนน) 

1. ใบงาน 
 

1. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
(M) 
2. ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมาย (C) 

อาจารย์  
ดร.นันทวัน  
เรืองอร่าม 

12 
(4 ชม.) 

การฝึกปฏิบัติการผลิตสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส ์
- ก าหนดประเด็นที่สนใจ เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับบรรณารักษ์ฯและ/หรือ 
สารสนเทศ หรืออ่ืนๆ เพื่อจัดท า
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส ์

รูปแบบการสอน : On site  
กิจกรรมการเรียนการสอน :  
1. การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับประเด็นในการ
ผลิตสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส ์
2. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. นักศึกษาเลือกประเด็นท่ีสนใจ 1 หัวข้อ
(เป็นเรื่องเกี่ยวกับบรรณารักษ์ฯและ/หรือ 
สารสนเทศ) เพื่อจัดท าสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ (งานกลุม่ 5- 6 คน) 
 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
3. โปรแกรม MS Office ,  
Photo Shop 
4. เครือข่าย Internet 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. ประเมินจากการบูรณาการความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชามา
ประยุกต์ใช้เพื่อก าหนดประเด็นในการ
ผลิตสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สนใจ (K) 
3. ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมาย (C) 
4. สังเกตพฤติกรรมการท างานเปน็ทีม
การมีส่วนร่วมแสดงความคดิเห็น และ
การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในงานท่ี
ได้รับมอบหมายระหว่างสมาชิกในทีม 
(I) 

อาจารย์  
ดร.นันทวัน  
เรืองอร่าม 

13 
(4 ชม.) 

การฝึกปฏิบัติการผลิตสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส ์

รูปแบบการสอน : On site  
กิจกรรมการเรียนการสอน :  

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
3. โปรแกรม MS Office ,  

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. ประเมินจากการบูรณาการความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชามา

อาจารย์  
ดร.นันทวัน  
เรืองอร่าม 
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คร้ังท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล ผู้สอน 

- การจัดเตรียมข้อมลูส าหรับจัดท า
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (ข้อความ รูป
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสยีง ฯลฯ) 

1. การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจดัเตรียม
ข้อมูลส าหรับจดัท าสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
2. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ให้นักศึกษาจัดเตรยีมข้อมลูส าหรับ
จัดท าสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดย
สารสนเทศท่ีน าเสนอผ่านสิ่งพิมพ์ต้องมีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ                           
(งานกลุ่ม 5- 6 คน) 
 

Photo Shop 
4. เครือข่าย Internet 

ประยุกต์ใช้เพื่อจัดเตรียมข้อมลูในการ
จัดท าสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (K) 
3. ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมาย (C) 
4. สังเกตพฤติกรรมการท างานเปน็ทีม
การมีส่วนร่วมแสดงความคดิเห็น และ
การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในงานท่ี
ได้รับมอบหมายระหว่างสมาชิกในทีม 
(I) 

14 
(4 ชม.) 

การฝึกปฏิบัติการผลิตสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส ์
- การออกแบบสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส ์
- การจัดท าต้นฉบับ 
- จัดท าสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส ์

รูปแบบการสอน : On site  
กิจกรรมการเรียนการสอน :  
1. การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการผลิต
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส ์
2. นักศึกษาซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ 
 กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ให้นักศึกษาออกแบบ จัดท าสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ และ ก าหนดช่องทางการ
แผยแพรส่ิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จดัท าขึ้น
(งานกลุ่ม 5- 6 คน) 
 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
3. โปรแกรม MS Office ,  
Photo Shop 
4. เครือข่าย Internet 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. ประเมินจากการบูรณาการความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชามา
ประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบและจัดท า
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (K) 
3. ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมาย (C) 
4. สังเกตพฤติกรรมการท างานเปน็ทีม
การมีส่วนร่วมแสดงความคดิเห็น และ
การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในงานท่ี
ได้รับมอบหมายระหว่างสมาชิกในทีม 
(I) 

อาจารย์  
ดร.นันทวัน  
เรืองอร่าม 

15 
(4 ชม.) 

จัดกิจกรรมน าเสนอผลงานของ
นักศึกษา 

รูปแบบการสอน : On site  
กิจกรรมการเรียนการสอน :  
1. นักศึกษาน าเสนอผลงาน 
2. การให้ค าแนะน าผลงานของนักศึกษา 

1. สื่อ/อุปกรณ์น าเสนอผลงาน 
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
3. โปรแกรม MS Office ,  
Photo Shop 

1. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน (M) 
2. ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมาย (C) 
3. สังเกตพฤติกรรมการท างานเปน็ทีม
การมีส่วนร่วมแสดงความคดิเห็น และ

อาจารย์  
ดร.นันทวัน  
เรืองอร่าม 
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คร้ังท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ให้นักศึกษาน าเสนอสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น หน้าช้ันเรียน 
(งานกลุ่ม 5- 6 คน) 
 

4. เครือข่าย Internet การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในงานท่ี
ได้รับมอบหมายระหว่างสมาชิกในทีม 
(I) 
4. สังเกตการน าเสนอของนักศึกษา 
หน้าช้ันเรียน (N) 

16 
(1.30 ชม.) 

สอบปลายภาค 

หมายเหตุ : รูปแบบการสอน On line ในสัปดาห์ที่ 2-10  
     รูปแบบการสอน On site ในสัปดาห์ที่ 1 และ 11-15  
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - โครงงาน      60% 
  - สอบปลายภาค    30% 
  - จิตพิสัย      10% 
 2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน (คะแนน) ระดับผลการเรียน 
85-100 A 
79-84 B+ 
73-78 B 
67-72 C+ 
61-66 C 
55-60 D+ 
50-54 D 
0-49 F 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 เอกสารและต าราหลัก 
นันทวัน เรืองอร่าม (2560). สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
 - 

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 1) บทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 2) เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

7.2 กลยทุธ์การประเมินการสอน 
 1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) ใช้แบบประเมินตนเองส าหรับนักศึกษา  
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7.3 การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติ
และการน าเสนอผลงาน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
น าเสนอผลงาน 

คุณธรรม จริยธรรม    
ความรู้    
ทักษะทางปัญญา    
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

   

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ไอที 

   

7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
วิธีการ ข้อ 7.4 
 2) กรณีท่ีผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาส
นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจ าเป็นเป็นรายกรณี 


